ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብሽም ፖሎቲካዊ ፍታሕ፡ ናብ ካልE ቅልውላው?
ኣብ ህሉው ኩነታት ዝተመስረተ
መርገጺ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዘንጸባርቕ፡
ሓተታ፡
ኣቦ-መንበር መሪሕነት ባይቶ: ብድሕሪት ኣጆኻ በሃልቱ ተኣማሚኑ፡ ንተጋ/ ዶር/ ዮሱፍ ብርሃኑ ብሃንደበት ካብ ሓላፍነቱ
ምውራዱ፡ ዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዘይተኸተለን ዘይፍትሓውን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ሃገራዊ ጉባኤ ዝጸደቐ ሕገ ህንጻ ዝጻረር ውሳነ
ምዃኑ ዘካትE ኣይኮነን። ስለዝኾነ'ውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝርከቡ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን መብዛሕትOም ኣባላት ውድባት
ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ነዚ ዘይሕጋዊ ውሳኔ'ዚ ብትረት ተቓዊሞሞ፡፡ ብህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ፡ ሕጋዊ መEለቢ
ክረክብ ክሓቱ ጸኒሖም ኣለዉ። ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ባይቶ ግን፡ ልEሊ ፍርቂ ኣባላቱ፡ መሪሕነት ባይቶ ዘመሓልለፎ ውሳኔ
ደገፎም ዘረጋገጹ ብምዃኖም፡ ብEኩብ መርገጺOም ብEዉጅ ከነጽሩ ዝቐረበሎም መጸዋEታ፡ Eሽሽ Iሎም ክሓልፉዎ ጸኒሖም
ኣሎዉ። ብተወሳኺ ኤዲኪ ከም ሰፊሕ ግንባርን ኣባል ውድብ ሃገራዊ ባይቶን፡ ብሰንኪ'ቲ ዘይሕጋዊ ውሳኔ ተኸሲቱ ዘሎ ዓሚቕ
ፖሎቲካዊ ቅልውላው ኣመልኪቱ Eላዊ መርገጺU ከንጸባርቕ ድፍረት ኣይረኸበን። መሪሕነት ባይቶ ድማ፡ ነቲ ንሕገ ህንጻ ሃገራዊ
ጉባኤ ሙርኩስ ብምግባር፡ ብኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ክመሓላለፈሉ ዝቐነየ: ህጹጽ ኣኼባ ሃ/ባይቶ ክካየድ ዝጠልብ ተሪር መጸዋEታ፡
ሽለል ብምባል ጓል መንገዲ ሃሰስ ክብል ንEዘብ ኣሎና። Eቲ ምኽንያት፡ “ንለባምን ኣምተሉ ክንደይ ከይስሕቶ፡ ንዓሻን ከ ደርጓሓሉ
ክንደይ ከይፈልጦ'' ዝብል ምስላ ኣቦው ጥራሕ ምEማት ኣኻሊ Eዩ።
ኣቦ-መንበር መሪሕነት ሃገራዊ ባይቶ ኣቶ ጸጋይ ዮውሃንስ፡ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ብሓፈሻ፡ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ሓይልታት
ድማ ብፍላይ፡ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ ህንጻን ሃገራዊ ባይቶ ዘይፈቕዶም ውሳኔታት ብምውሳን፡ ዘይምትEምማን ብምEሟ`ቕ
ኣሉታዊ ተራ ምጽዋቱ፡ ሎሚ-ሎሚ ብጋህዲ ዝረA ሓቂ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ 2ይ-ስሩE ኣኼባ ኤሃባደለ፡ ደምሓኩኤ፡ ርEይቶU ብነጻ
ናይ ምግላጽ መሰሉ ስለዝተጠቐመ፡ ኣብ ኣብዝሓ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ብሓፈሻ፡ ኣብ ኤዲኪ ድማ ብፍላይ፡ ገደብ ዝሓለፎ
ምEግርጋርን ህውከትን ስለዝተፈጠረ፡ ናቶም ስምIት ንምኽሳብ ክብል ዘመሓላለፎ ውሳኔ፡ ተቓውሞ ዘመዝገብና ሸነኻት፡ ኣብ
ክሊ ሃገራዊ ባይቶ ኮይና፡ ርEይቶና ናይ ምግላጽ መሰልና ክንጥቀም ብምምራጽና፡ ከም ንሃገራዊ ባይቶ ካብ ምፍራስ ዘድሓነ ውሳኔ
ዘመሓላለፈ ኮይኑ ነብሱ ከተዓባቢ ምጽንሑ ዘይንዝንግO Eዩ። ግን ድማ በቲ ኣብ 2ይ-ስሩE ኣኼባ ሃ/ባይቶ ዝተፈጸመ፡ ንፖሎቲካዊ
ቻርተርን ሕገ ህንጻን ሃ/ጉባኤ፡ ዝጠሓሰ ዘይቅኑE ውሳኔ፡ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ህዝብን ዘይምትEምማ ብዝኸፍA
ከምዘEሞቐ ማንም ዘይክሕዶ Eዩ። ይኹን'ምበር፡ ነዚ ኩነት’ዚ ከም ኣብ መስርሕ ቃልሲ ከጋጥም ዝኽEል ተርEዮ ብምቕባል፡ ኣብ
ጉEዞ ቃልስና፡ ምትEምማን ዝህነጸሉ ሃዋሁው Eናተፈጠረ፡ ን2ይ-ሃገራዊ ጉባኤና ጽፉፍ ቅድመ ምድላው ብምክያድ፡ ንዝሓሸ
መጻI ክነማEዱ ዘብቅዓና ኣንፈት ቃልሲ ከም ቅኑE ምርጫ ወሰድና።
ኩላትና ብማEረ ከምEንፈልጦ 2ይ-ስሩE ኣኼባ ኤሃባደለ፡ ጊዜU ኣብ ካልኣዊ ጉዳያት ብምብልU፡ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ናይ ምቛም
ሓላፍነቱ ዘይፈጸመ'ኳ Eንተኾነ፡ ከም መፍትሒ፡ መሪሕነት ባይቶን ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈትን ብሓባር ኮፍ Iሎም፡ ኣሰናዳዊት
ሽማግለ ከቑሙ ሓላፍነት ኣሰኪሙ፡ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ድማ፡ ከም ዝነበሮ ክቕጽል ብምውሳን Eዩ ኣኼብU ዝደምደመ።
ኣብ ጽባሕ 2ይ-ስሩE ኣኼባ ሃ/ባይቶ ዝተኻየደ ኣኼባ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት፡ ኣብ ክሊ ውሳኔታትን ሓፈሻዊ መደባትን 2ይ-ስሩE
ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ተመስሪቱ፡ ናይ ሹዱሽተ ወርሒ መደባት ኣብ ክንዲ ዝሕንጽጽ፡ ኣቦ-መንበር ፈጻሚት ናይ ምቕያር ኣርEስቲ
ኣልIሉ በብሒሳባቱ ኮለል ክብል፡ ከባቢ ክልተ ሰሙን ብኸንቱ ኣባኸነ። ናይ ብሓቂ ንምዝራብ፡ ኣቦ-መንበር ፈጻሚት-ባይቶ፡ ኣብ
ዝሓለፉ ሹዱሽተ ወርሓት ዘካየዶም ንጥፈታት፡ ንፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት መሪሑ ክኸይድ ዘይበቅE ምዃኑ Eንተ ዝEመነሉ፡ ብ2ይ
ስሩE ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ክውሰን ዝግበO ዓብይ ውሳኔ Eዩ ነይሩ። ግን ድማ፡ Eዚ ሕቶ'ዚ ኣይተላዓለን፤ ንሱ ጥራሕ'ውን
ኣይኮነን፤ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ከምዘለዎ ክቕጽል ክውሰን Eንከሎ፡ ኣብ ውሽጢ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ሙሉE ምትEርራይ
ክገብር መሰል ክወሃቦ ሕቶ ኣይተላዓለን፤ EንተዘልEል'ውን ብሕገ ህንጻ ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ፡ ተቐባልነት ዝረክብ ኣይምኾነን።
ምኽንያቱ፡ ኣቦ-መንበር ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣባላት ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት'ውን ብሃገራዊ ባይቶ ስልጣኖም
ከምዝጸድቀሎም ብዘየጋጊ ኣብ ሕገ-ህንጻ ተሓጊጉ ስለዘሎ። (ሕገ ህንጻ ኤሃባድለ ክልኣይ ምEራፍ፣ 1ይ ክፋል ዓንቀጽ (10) መ፣
ከምU’ውን ሓሙሻይ ምEራፍ ቁ. 52 ተመልከት)

1

2ይ-ስሩE ኣኼባ ኤሃባደለ፡ ብዛEባ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ብዝምልከት ሓደ ነገር ኣረጋጊጹ ከምዝወጸ Eንዝክሮ Eዩ፡፡ ኣብ ፈጻሚት
ቤት-ጽሕፈት ኣባል ዝነበሮ ውድብ፡ ብቅቡል ምኽንያት ካልE ኣባሉ ክቕይር ዝኽEል ምዃኑ Eዩ። ብተግባር ድማ ተሰሪሑሉ
Eዩ፡፡ ህሉው ኣካውና ፈጻሚት ባይቶ ድማ፡ ባEሉ ምስክር Eዩ።
ብሕገ ህንጻ ይኹን ብውሳኔ 2ይ-ስሩE ኣኼባ ኤሃባደለ፡ Eቲ ኣብ ላEሊ ዝተገለጸ ሓቂ Eናሃለወ፡ ንምንታይ ደኣ ንኣባላት ፈጻሚት
ባይቶ፡ ኣብ ሕቶ ስልጣን ንከባቢ ክልተ ሰሙን ኣብ ኮለል ክቕንዩ ገበሮም ዝብል ሕቶ ምምላስ የድሊ። መልሱ ሓጺርን ንጹርን
Eዩ፤ ብEምነት ኤዲኪ፡ “ኣቦ-መንበርነት ፈጻሚት ባይቶ፡ ናይ ኤዲኪ ብጽሒት Eዩ፤ ግንባር ድሕነት ኣባል ኤዲኪ Eናሃለወ ዝተወሃቦ
ቦታ፡ ብገዛE ፍቓዱ ካብ ኤዲኪ ስሒቡ ካብ ወጸ፡ ቦታ ኣቦ-መንበርነት ፈጻሚት ሒዙ ክቕጽል መሰል የብሉን፤ ስለዚ ንኤዲኪ ከረክብ
ኣሎዎ'' ብዝብል ምስምስ Eዩ፤
ኩላትና ከም ንፈልጦ፡ ሃገራዊ ጉባኤ ኣዋሳ፡- ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ 127 ክኾኑ፡ ኣባላት ፈጻሚት ድማ 21 ክኾኑ ካብ ምውሳን
ሓሊፉ፡ ኣቦ-መንበር ፈጻሚት ባይቶ ንኤዲኪ ክኸውን ኣይወሰነን። ክውስን'ውን ኣይክEልን Eዩ። ኩሉ ከም ዝፈልጦ፡ ሃገራዊ ባይቶ
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ከም ሰፊሕ ጽላል፡ ናይ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፣ ሲቪክ ማሕበራትን ህዝብን ሽርክነት ብምዃኑ፡
Eቶም መሰረታዊ ዓንድታት Eዩ ዘቐመጠ፡፡ ኣብ ክሊ'ዚ ዘለዉ ዝተፈላለዩ Eማማት፣ ናይ ተሻረኽቲ ወገናት ኮታ፤ ናይ ሰባት
ኣመዳድባን፡ ኣብ ሞንጎ ተሻረኽቲ ብዝካየድ ምምኽኻር ከምዝውገን ዝተቐበለ Eዩ። በዚ መሰረት፡ ካብ መሪሕነት ባይቶ ጀሚሩ፡
ኣቦ-መንበር ፈጻሚት፣ ምክትል ኣቦ-መንበርን ኣባላት ፈጻሚትን፡ ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ ተሻረኽቲ ወገናት፡ ካብ መድረኽ ወጻI
ሰፊሕ ልዝብ ተኻየደሉ፤ ብመሰረት ዝተኻየደ ምምኽኻር መብዛሕትOም ናይ ስልጣን ቦታታት ስምምE ክብጻሓሎም Eንከሎ፡ ኣብ
ኣቦ-መንበርነት ባይቶ ግን፡ ክልተ ተወዳደርቲ ብድምጺ ሃገራዊ ባይቶ መEለቢ ክረኽቡ ግድን ነበረ። በዚ መሰረት ድማ፡ ደረጃ
ብደረጃ ተወዳደርቲ ዝነበርዎን ዘይነበርዎን ቦታታት፡ ብመሰረት ሕገ ህንጻ ሃገራዊ ጉባኤ፡ ናብ ሃገራዊ ባይቶ Eናቐረቡ፡ ብድምጺ
ክጸድቀሎም ተገብረ። ስለዝኾነ ድማ፡ ኣብ 1ይ-ስሩE ኣኼባ ኤሃባደለ፡ በዚ ኣገባብ'ዚ ዝተወደA ናይ ስልጣን ደረጃታት፡ ከም ሕዙE
ናይ ኤዲኪ ቦታ ዘሎ ጌርካ ምርኣይ ቅኑE ኣይኮነን። ከም ሓቂ ክንርEዮ Eንተኾይና ድማ፡ ኣብ 1ይ-ስሩE ኣኼባ ኤሃባደለ፡ ግሃድኤን
ደምሓኩኤን ሓቑፉ Eንከሎ ኤዲኪ ዝነበሮ ሚዛንን፡ ግሃድኤን ደምሓኩኤን ካብ ኤዲኪ ምስ ወጹ ዘሎዎ ርዝነትን፡ ካብ ስም ምዃኑ
ሓሊፉ፡ ከም'ቲ ዝሓለፈ ከምዘይኮነ ንዝግንዘብ “ንዓና Eዩ ዝብጻሓና'' Iልካ ሞጎት ቁምነገር ዘለዎ ኣይኮነን። Eኳ ደኣስ፡ ንሕገ ህንጻ
ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ ተማEዚዝካ፡ ንቃልሲ ህዝብና ዝጠቅም ናይ ቃልሲ Eዮ ምፍጻም ዝያዳ ክብርን ኣድናቖትን ዝህብ ምኾነ
ነይሩ። Eንዶ ደኣ ኣይተረኸበን'ምበር።
ኣብ'ዚ ንክልተ ሰሙን ከባቢ ዝተኻየደ ምይይጥ፡ ፈጻሚት ባይቶ ኣብ ውሽጡ ሙሉE ምትEርራይ ክገብር መሰል ክወሃቦ (Eላማ
ወከልቲ ኤዲኪ ኣቦ-መንበርነት ንምውሳድ Eዩ፤) ፊርማ ዘንበሩ'ኳ Eንተነበሩ፡ ዝተወሰኑ ኣባላት ፈጻሚት ግን፡ ምስ ሕገ-ህንጻ
ዝጋራጮ ብምዃኑ ኣይተቐበሉዎን። ግሃድኤ ካብ ኤዲኪ ብምስሓቡ፡ ወከልቲ ኤዲኪ፡ ንውሳኔ 2ይ ስሩE ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ
ክቕበሉዎ ኣይደለዩን፤ ንመሪሕነት ባይቶ ክውከሱ ድማ ተሰማምU። መሪሕነት ባይቶ ድማ፡ ብመሰረት ውሳኔ 2ይ-ስሩE ኣኼባ
ሃገራዊ ባይቶ፡ “ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ከምዝነበሮ ይቐጽል Eዩ ተባሂሉ'' ብምባል ናብ ቦትOም ተመለሱ። ተቓውሞ ወከልቲ
ኤዲኪ ኣብ ፈጻሚት ባይቶ ድማ ከምዘለዎ ቀጸለ። ካብ'ቲ ክውንነት'ቲ ዝተጋህደ ሓቂ Eንተነበረ፡ ወከልቲ ኤዲኪ፡ ምEዙዝነቶም
ንሕገ ህንጻ ሃገራዊ ጉባኤ፡ ብመንጽር ጸቢብ ሒሳባቶም ክትርጉሙዎ ዝደልዩ ጥራሕ ምዃኖም Eዩ። Eዚ ባህሪ'ዚ ድማ ብመሰረቱ
ክሳብ ዘይተቐየረ፡ ውIሉ ሓዲሩ ንጉEዞ ኤሃባደለ፡ ሓደጋ ከምዝኸውን ዘይሰሓት ነበረ።
ድሕሪ 4ይ-ስሩE ኣኼባ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ባይቶ፡ ዝተኻየደ ሓባራዊ ኣኼባ መሪሕነት ባይቶን ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈትን ቀንዲ
Eላማ፡ መምርሒታትን Eማማትን ኣሰናዳዊት ሽማግለ ምሕንጻጽን ኣሰናዳዊት ሽማግለ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ምቛም ጥራሕ ነበረ።
ሓባራዊ ኣኼባ መሪሕነት ባይቶን ፈጻሚትን ቀንዲ Eማሙ ምስ ዛዘመ፡ ኣቦ-መንበር መሪሕነት ባይቶ ናይ ባEሉ ኣጀንዳ ኣልዓለ።
ወከልቲ ኤዲኪ ንነዊሕ ኣዋርሕ፡ ዓቝሮሞ ዝጸንሑ ቂምን ቅርሕንትን ዝድብስ፡ ኣብ ልEሊ ዶር/ ዮሱፍ ዝተፈላለዩ ክስታት
ብምድርዳር ካብ ሓላፍነቱ ከውርዶ ከምዝወደA ኣነጸረ። ናይ ልቦም ዝሰመረሎም ወከልቲ ኤዲኪ ኣብ ፈጻሚት ባይቶ ድማ፡ ነዚ
ዘይሕጋዊ ውሳኔ'ዚ ብምድጋፍ፡ ዶር/ ዮሱፍ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ሓሳባቶም ኣፍሰሱ። መሪሕነት ባይቶ፡ ሓባራዊ ኣኼባ ክጅምሩ
ኣትሒዞም ዝነበሮም ዘይጥUይ መንፈስን ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ኣኼባ ክፍተል ዝቐነየ ውዲትን ዝተኸታተለ፡ ኣቦ-መንበር ባይቶ
“ብሓላፍነተይ” ወሲደዮ ዝበሎ ዘይሕጋዊ ውሳኔ፡ ሃንደስቱ መን ምዃኖም ንምግንዛብ ዘጸግም ኣይኮነን። ብምዃኑ ድማ፡ ድሕሪ'ዚ
ዘይተሓሰበ ተረኽቦ፡ መብዛሕትOም ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ነዚ ዘይሕጋዊ ውሳኔ'ዚ ኣጥቢቖም ክቃወሙዎ
Eንከሎዉ፡ ፈጻሚት ባይቶ ብEኩብ፡ ክሳብ ሎሚ ገለ ከይበለ ኣብ Eግሽግሽ ምጽንሑ፡ ብደረጃ ኤዲኪ ድማ፡ ብዛEባ'ዚ ቅልውላው'ዚ
ገለ ከይበለ ኣጽቂጡ ምህላዉ ምርኣይ፡ Eንታይ ተወሳኺ መርትO የድልዮ።
መብዛሕትOም ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ፣ ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ደላዪ ደሞክራስያዊ ለውጢ ህዝብናን፡ ንዘይሕጋዊ ውሳኔ ኣቦመንበር መሪሕነት ባይቶ ብምቅዋም፡ ኣብ ሓጺር Eዋን ብሓደ ቃል ድምጾም ኣስሚOም፤ ሕጋዊ መፍትሒ ክረክብ ድማ ህጹጽ
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ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ክካየድ ክጽውU ጸኒሖም ኣሎዉ። ብኣንጻሩ፡ መሪሕነት ባይቶ ዘይተጸበዮ ማEበል ተቓውሞ ኣጋጢሙዎ፡
ከተሃዳድE ክብል ዘካየደን ቃለ ምልልስን ናይ ፓልቶክ ዘተን፡ ተመሊሰን ኣኽIበንO። ኣብ ክንዲ ቅልጡፍ መልሲ ምሃብ ድማ፡
ጓል መንገዲ ብምምራጽ፡ ካብ ተሓታትነት ዝሃድመሉ ስልትታት ሃሰብ ክብል ይረA ኣሎ። ኣብ ከባቢ ኣባላት ፈጻሚት ባይቶን
ኣብዝሓ ሸነኻት ኤዲኪን ድማ፡ Eዚ ዘይሕጋዊ ውሳኔ ዘስዓቦ ቅልውላው ንምልስላስን ካብ ተሓታትነት ንምህዳምን፡ “መዝሙር
ፖሎቲካዊ ፍታሕ'' ከስምU ንከታተል ኣሎና። ናይ'ዚ ጽሒፍ'ዚ ቀንዲ ተልEኾ ድማ፡ ነዚ ሓቂ'ዚ ንምብራህ Eዩ።
ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ባይቶ ተጠርኒፎም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ከም በዝሖም'ኳ Eንተዘይኮነ፡ ዝተፈላለዩ
ፖሎቲካዊ Eላማታት ዝተሓንገጡ ምዃኖም ዘይከሓድ ሓቂ Eዩ። Eዚ ፍልልይ'ዚ ድማ፡ ድሕሪ ውድቀት ፋሽስታዊ ስርዓት
ህግደፍ፡ ብህዝበ ውሳኔ ዳንነት ዝረክብ ምዃኑ፡ ካልE ዘይንስሕቶ ሓቂ Eዩ።
ብርግጽ ኣብ ክሊ ሓይሊ ተቓውሞና፡ “ንሃገራዊ ሓድነትና ሓደጋ ከስEቡ ይኽEሉ Eዮም” ዝብል ስክፍታታት ዘሕድሩ ፖሎቲካዊ
ኣረኣEያታት ምህላዎም ዘይንስሕቶ'ኳ Eንተኾነ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰት ብህጹጽ ናይ ምድሓን Eላማ፡ Eዋናዊ ሓባራዊ
Eላማ ሓይልታት ተቓውሞን ህዝብን Eዩ ምባል ኣብ ቦትU ዘሎ ሓቂ Eዩ። ስለዚ ኣብ ዘላቒ Eላማታትና ዘለዉና መሰረታዊ
ፍልልያት፡ ብስልጡን ኣገባብ ዝመሓደሩሉ ቅኑE መርሆ ብምኽታል፡ ንEዋናዊ ሓባራዊ Eላማና ሓቢርና ንቃለሱሉ ሓባራዊ ጽላል
ምህላዉ ብኣወንታ ዝረA Eዩ። ስለዝኾነ ድማ Iና፡ ምምስራት ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ከም ኣወንታ Eንቕበሎ።
ኩሎም መሻርኽቲ ወገናት፡ ንሓባራዊ ፖሎቲካዊ ቻርተርና ንምEዋት፡ ንሕገ-ህንጻ ሃገራዊ ጉባኤ ተማEዚዝና፡ ዘለዉዎ ሕጽረታት
ብመንፈስ ልዝብ ተኸባቢርና፡ ኣብ ዝመጽE 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምምልU ክንቃለስ የድሊ። ካብ'ዚ ወጻI ሓባራዊ ድልየታት
መሻርኽቲ ወገናት ዝማልኣሉ ካልE ኣማራጺ መንገዲ የልቦን።
ኩላትና ዘይንፈላለየሉ ሓቂ Eንተሃለወ፡ ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ፡ ካብ ቅድመ ምድላዉ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ሕጽረታት ዘለዉዎ Eዩ
ነይሩ። ዘጽደቕናዮ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ-ህንጻን፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና ናይ ሓባር ፖሎቲካዊ ገምጋም መሰረት
ብምግባር ከምዘይኮነ EንርደO Eዩ። ንምንታይ Eንተተባሂሉ፡ ሃገራዊ ጉባኤና ብፖሎቲካዊ ገምጋም ክጅመር ንረብሓይ Eዩ Iሉ
ዘይረኣየ ሸነኽ፡ Eኳ ደኣስ፡ ኩሉ ሃሙን ቀልቡን ኣብ ምEብላል ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገራዊ ባይቶ ዝጠመተ ፖሎቲካዊ ሓይሊ ዓብላሊ
ተራ ሒዙ ብምንባሩ Eዩ። ስለዝኾነ ድማ፡ ዝሓለፍናዮ ልEሊ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ጉEዞ ሃገራዊ ባይቶና፡ ውጽIቱ Eናረኣናዮ
መጺና ኣሎና። ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ካብ ኣመሰራርታU ዘለዉዎ ሕጽረታት ተረዲEና፡ ነቲ ዝርካቡ ዘጽደቕናዮ
ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ ህንጻን ምEዙዛት ኮይና፡ ብመንፈስ ምክብባርን ምድምማጽን ክንቃለስ EንተንበቅE፡ ነዚ ክንሓልፎ
ዝጸናሕና ሕሰምን ቅልውላውን ኣይምተቓላEናን። ነቲ ዝርካቡ ከሰጋግረና ዝኽEል ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ-ህንጻን ሃገራዊ
ጉባኤና፡ ብሰንኪ ጸቢብ፣ ጉጅላውን ውድባውን ሒሳባት፡ ከከም ዝጠዓመካ ናይ ምትርጓም ድልየት ስለዝገበለ፡ መንፈስ
ምድምማጽን ምክብባርን Eናቦኸረ፡ በብEዋኑ ኣኼባ መጸ፡ ካብ ቅልውላው ናብ ቅልውላው Eናተሸመምና መጺና ኣሎና። ብኸምU
ክንቅጽል ክፍቀድ የብሉን። መEገቲ የድልዮ፡፡ መEገቲU ድማ፡ ነቲ ኣብ ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ ዘጽደቕናዮ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ
ህንጻን ምEዙዛት ምዃን ጥራሕን ጥራሕን Eዩ።
ኣብ ላEሊ ብንጹር ክነቐምጦ ከም ዝፈተና፡ ድሕሪ 2ይ-ስሩE ኣኼባ ኤሃባደለ፡ ፖሎቲካዊ ቻርተር፣ ሕገ ህንጻን ቅቡላትን ልሙዳትን
ኣሰራርሓታት Eናተጠሓሱ መጺOም Eዮም። ስለዝኾነ'ውን በብEዋኑ ኣብ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላው Eናተሸመምና መጺና።
ንኤሃባደለ፡ ተወሳኺ ሕማም Eናኾኖ፡ ኣብ ከቢድ ፖሎቲካዊ ሽግር Eናረግረገና ዝመጸናሉ መሰረታዊ ምኽንያት፡ ንፖሎቲካዊ
ቻርተርን ሕገ-ህንጻን ሃገራዊ ጉባኤ ምEዙዛት ዘይምዃን ዝወለዶ Eዩ። ስለዚ'ምበኣር፡ በብEዋኑ ንዝኽሰት ዘሎ ፖሎቲካዊ ሽግር
መሰረታዊ መፍትሒU፡ ንፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ ህንጻን ልባዊ ምEዙዝነት ምርግጋጽ ጥራሕ Eዩ። ንፖሎቲካዊ ቻርተርናን ሕገ
ህንጻናን ብዝተፈላለዩ ምስምሳት ክጥሕሱ ዝፍትኑ ወገናት ድማ፡ በቲ ዘጽደቕናዮ ሕገ-ህንጻ ሃገራዊ ጉባኤ ብምትሕስሳብ፡ መፍትሒ
ምቕማጥ ጥራሕ ይግባE። ጓል መንገዲ ምሓዝ ኣየድልን። ንዝተጠሓሰ ሕገ-ህንጻ፡ ብሽም ፖሎቲካዊ ሽግር፡ ፖሎቲካዊ ፍታሕ
ንግበረሉ ዝብል ፈሊጥ፡ ካልE ሕገ ህንጻዊ ጥሕሰት ከምዘስEብ ሕርሕራይ ገይሩ ተሞኩሮና ኣምሂሩና Eዩ። በዚ መንገዲ'ዚ Eንሃንጾ
ምትEምማን ድማ የልቦን። Eኳ ደኣስ፡ መመሊስካ ኣብ ዓዘቕቲ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ጠንቀላEላE ምባል Eዩ ከስEብ።
ኣብ'ዚ ሰሙን'ዚ Eናተኸታተልናዮም ንመጽE ዘሎና ርEይቶታት፡ ነዚ ኣብ ላEሊ ዝጠቐስናዮ ስክፍታ ዘጠናኽሩ ኮይኖም
ንረኽቦም፡፡ ኣብ ከባቢ ኣባላት ፈጻሚት ባይቶን ኤዲኪን ዝወርዱን ዝድይቡን ዘሎዉ ሓሳባት፡ ''ብመሪሕነት ባይቶ ዝተመሓላለፈ
ዘይሕጋዊ ውሳኔ ንፈጻሚት ባይቶ ኣይምልከትን፤ መሪሕነት ባይቶ ዘመሓላለፎ ውሳኔ ዘይሕጋዊ Eዩ፡ ክሰሓብ ኣሎዎ፤ ሽግርና
ፖሎቲካዊ Eዩ፡ ስለዚ ፖሎቲካዊ ፍታሕ ክግበረሉ ይግባE፤ ስለዝኾነ ድማ ፈጻሚት ባይቶ ኣብ ውሽጡ ሙሉE ምትEርራይ ክገብር
Eድል ክረክብ ኣሎዎ፤ መሰል ክወሃቦ ኣሎዎ.... ወዘተ ዝመሳሰሉ ሕድሕዶም ዝገራጨዉ ርEይቶታት ይንጸባረቑ ኣሎዉ።
''መሪሕነት ባይቶ ዘመሓላለፎ ውሳኔ ዘይሕጋዊ Eዩ፡ ክሰሓብ ንሓትት'' ኣብ ዝብል መዳይ፡ ውድባዊ መርገጺና ''Eወ Eቲ
ዝተመሓላለፈ ውሳኔ ዘይሕጋዊ Eዩ ንብል፡፡ ግን ድማ መን Eዩ ክስሕቦ ዝሕተት? ሕጊ ጥሒሱ ንዶር/ ዮሱፍ ብርሃኑ ዘውረደ
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መሪሕነት ባይቶ? ብኸመይ? ሕገ-ህንጻ ሃገራዊ ጉባኤ ጥሒሱ ብዘመሓላለፎ ውሳኔ ምኽንያት፡ ንኤሃባደለ ኣብ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ
ቅልውላው ዝረግረገ ኣቦ-መንበር መሪሕነት ባይቶ፡ ብዝፈጸሞ ናይ ሕጊ ጥሕሰት፡ ኣብ ቅድሚ ሃገራዊ ባይቶ ቀሪቡ ክሕተትን
ግቡE ምትሕስሳብ ክግበረሉን ይግባE በሃልቲ Iና። ኣባላት ፈጻሚ ባይቶ፡ ኣብ'ዚ ዘይሕጋዊ ውሳኔ ኣቦ-መንበር መሪሕነት ባይቶ፡
Iድ የብሎምን ዝብል ከ፡ Eንታይ ማለት ኮን ይኸውን? Eቶም ንዘይሕጋዊ ውሳኔ መሪሕነት ባይቶ፡ Iዶም ኣውጺOም ብሓሳባት
ዝደገፉ ኣባላት ፈጻሚት ባይቶ ኸ፡ ዝሕተቱሉ ጉዳይ የብሎምን ማለት ድዩ? ሕገ ህንጻ ከኽብሩን ክከላኸሉን ሓላፍነት ዝተሸከሙ
ኣባላት ፈጻሚት ባይቶ፡ ሕገ ህንጻ Eናተጠሓሰ ሱቕ ብምባሎም ጥራሕ ዘይኮነስ፡ መሪሕነት ባይቶ ንዝፈጸሞ ሕጋዊ ጥሕሰት
ብርEይቶ ዘጠናኸሩ ዶ ኣይኮኑን? ስለዚ ድማ፡ Eቶም ንዘይሕጋዊ ውሳኔ ኣቦ-መንበር መሪሕነት ባይቶ ደጊፎም ሓሳባት ዝሃቡ
ኣባላት ፈጻሚት ባይቶ'ውን በብደረጅOም ኣብ ምEሟቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ኤሃባደለ፡ ተሓተቲ ምዃኖም ክፍለጥ ኣሎዎ
ንብል።
ሽግርና ፖሎቲካዊ Eዩ፤ ስለዚ ድማ ፖሎቲካዊ ፍታሕ የድልዮ፤ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ኣብ ውሽጡ ምትEርራይ ክገብር Eድል
ክወሃቦ ኣሎዎ፤ መሰሉ ክሕለወሉ ኣሎዎ ዝብል ድማ፡ ካልE ስግንጢር ኣበሃህላ Eዩ። ምኽንያቱ፡-.
1. ብሓደ ወገን ሕጋዊ ጥሕሰት ተፈጺሙ Eናበልካ፡ በቲ ካልE ወገን ሕጋዊ መወከሲ ዘይብሉ ፖሎቲካዊ ፍታሕ ንግበር
ዝብል ጠለብ፡ ኣብ ሕድሕዱ ዝገራጮ Eዩ፤ ሕገ-ህንጻ ምጥሓሱ ካብ ተኣመነሉ፡ ሕገ-ህንጻ ይከበር ክበሃል ጥራሕ
ይግባE።
2. ብመንጽር ሕገ ህንጻ ኤሃባደለ፡ ኣቦ-መንበር ፈጻሚት ይኹን ኣባላት ፈጻሚት ባይቶ፡ ሓላፍነቶም ብሃገራዊ ባይቶ ክጸድቕ
ብሕጊ ተደንጊጉ ኣሎ፡፡ ነቶም ብሃገራዊ ባይቶ ሓላፍነቶም ዝጸደቐሎም ኣባላት ፈጻሚት ባይቶ(ብዘይካ ኣቦ-መንበር)
ካልOት ኣባላት ፈጻሚት፡ ኣብ ሓላፍነት ቤት-ጽሕፈታትን ናይ ሽማግለታት ኣባልነትን ምትEርራይ ክገብሩ ቅቡል Eዩ።
Eዚ ድማ ብተሞኩሮ'ውን ልሙድ Eዩ፤ ብተግባር ድማ ክስራሓሉ ዝጸንሐ Eዩ። ክሳብ ኣቦ-መንበር ፈጻሚት ቤ/ጽሕፈት፡
ለውጢ ንምግባር Eንተኾይኑ ግን፡ ብምኽንያት ፖሎቲካዊ ፍታሕ፡ ሕገ-ህንጻ ሃገራዊ ጉባኤ ብምጥሓስ፡ ቂምን ቅርሕትን
ውሱናት ወገናት መወጻጽI ንምግባር ዝዓለመ ሓደገኛ ኣከያይዳ ምዃኑ ማንም ኣይስሕቶን።
ብEምነት ውድብና ሰደግኤ፡- Eቲ ፍታሕ ሓጺርን ቀሊልን Eዩ፤ መብዛሕትOም ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ፣ ፖሎቲካዊ ሓይልታትን
ህዝብን ዘለለዩዎ ድማ Eዩ። ብኣቦ-መንበር መሪሕነት ባይቶ፡ ሕገ ህንጻ ኤሃባደለ ብEሊ ተጣሒሱ ኣሎ፤ ብድሕሪት ኮይኖም
ዝደገፉ ወገናት ምህላዎም ዝEመነሉ ኮይኑ፡ ኣብ መድረኽ ድማ፡ ብሓሳብ ዘጠናኸሩ ኣባላት ፈጻሚት ባይቶ ምንባሮም ዘየካትE
ሓቂ Eዩ፤ Eዚ ሕጋዊ ጥሕሰት'ዚ፡ ብመሰረት ሕገ ህንጻ ኤሃባደለ፡ ብህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ መፍትሒ
ክግበረሉ ይግባE፡፡ ኣባላት ፈጻሚት ባይቶ፡ ንባEላቶም ክብሉ ነቲ ዝተመዘዙሉ ሓላፍነትን ግዴታን ምEዙዛት ምዃኖም
ብምርግጋጽ፡ ብEኩብ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ብምጥላብ፡ ኣብ ምቅልጣፍ ህጹጽ ኣኼባ ኤሃባደለ ኣወንታዊ ተርOም ከበርክቱ
ይግባE፡፡ ኣብ ሓባራዊ ኣኼባ መሪሕነት ባይቶን ፈጻሚትን፡ ነዚ ዘይሕጋዊ ውሳኔ ክዓጽፉ ዘይበቕU፡ ብሽም ፖሎቲካዊ ፍታሕ
ካልE መልክE ሕጋዊ ጥሕሰት ክፍጽሙ Eንተኾይኖም “ኣብ ልEሊ'ታ ዘላታ ተወሰኸታ'' ዝዓይነቱ Eዩ፡፡ ስለዚ ካብ ሓላፍነቶም
ወጻI፡ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ዘጋድድ ካልE ተዋስO ካብ ምግባር ክቑጠቡ ይግባE፤ ኣቦ-መንበር መሪሕነት ባይቶ ድማ፡ ጻውIት
ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ Eሽሽ ብምባል ክኽተሎ ዝጸንሐ ኮለል ገዲፉ፡ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ብምጽዋE፡ ካብ ካልE ሕጋዊ
ተሓታትነት ክድሕን ይግባE ዝብል፡ Eዋናዊ መልEኽቲ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) Eዩ።
ቤት-ጽሕፈት ዜናን ባህልን፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ)
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